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Geachte
In uw brieven van 2 april 2019, ontvangen op 3 april 2019, heeft u drie
verzoeken ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob). U heeft verzocht om documenten over het opleggen
of afdoen van navorderingsaanslagen voor vermogen in het buitenland. Gezien de
samenloop van de onderwerpen is besloten om uw verzoeken met één besluit te
beantwoorden.
Op 11 april ji. is de ontvangst van uw Wob-verzoeken per brief bevestigd en is de
beslistermijn verdaagd tot 29 mei 2019.
Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een
recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. De Wob ziet op de
openbaarmaking van gegevens die in documenten zijn vastgelegd, voor zover
deze documenten nog niet openbaar zijn. Indien deze documenten er niet zijn,
verplicht de Wob niet tot het aanmaken van dergelijke documenten. Voorts kan
het bestuursorgaan besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd
in de artikelen 10 en 11 van de Wob of op grond van een geheimhoudingsplicht
documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.
Uw verzoeken
Uw drie verzoeken hebben betrekking op de werkinstructies, het draaiboek en alle
andere (papieren en digitale) documenten met betrekking tot:

1.
2.
3.

de afdoening van de navorderingsaanslagen van vermogen in het
buitenland;
het opleggen van ambtshalve navorderingsaanslagen buiten de verlengde
navorderingstermijn voor vermogen in het buitenland;
het opleggen van ambtshalve navorderingsaanslagen in de verlengde
navorderingstermijn voor vermogen in het buitenland
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Inhoud van uw verzoeken
Over het opleggen van bedoelde navorderingsaanslagen is geen draaiboek
opgesteld. Werkinstructies ontbreken eveneens; wel zijn er enkele werkafspraken
gemaakt.
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Met betrekking tot de verzoeken 1 en 3 merk ik op dat de daarin bedoelde
werkzaamheden binnen het reguliere werk vallen, te weten het binnen de termijn
opleggen van fnavorderings)aanslagen. Hiervoor zijn geen afzonderlijke
instructies opgesteld. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst
onder “Navorderingsaanslag algemeen”.
Met betrekking tot verzoek 2: buiten de verlengde navorderingstermijn worden
geen ambtshalve navorderingsaanslagen opgelegd. Daarvoor zijn derhalve geen
documenten voorhanden. Wel komt het voor dat beide partijen gebaat zijn bij een
bepaald uitstel en daarom in een vaststellingsovereenkomst overeenkomen dat
een afwijkende termijn geldt. Ik heb uw verzoek dan ook in die zin opgevat en de
volgende documenten aangetroffen:
1.
2.
3.
4.
5.

Passage in het kernteamoverleg van 31 juli 2018;
Passage in verslag van het M2 VÎB overleg van 9 oktober 2018;
Standaardmail van oktober 2018 die is verzonden aan de behandelaren;
Standaardbrieven; en
Paragraaf uit Memo Aandachtspunten projecten Vermogen in het
Buitenland

Beoordelïng van uw verzoek
Ad 1 en 2
Deze passages komen grotendeels voor openbaarmaking in aanmerking. De
namen in deze documenten komen in verband met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer niet voor openbaarmaking in aanmerking. Ten aanzien
van deze persoonsgegevens ben ik van oordeel dat het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. In dat licht heb Ik alle persoonsgegevens op grond van
artikel 10, tweede lid aanhef en onder e, van de Wob, onleesbaar gemaakt (zie
bijlage 1).
Ad 3
Deze standaardmail komt grotendeels voor openbaarmaking in aanmerking. Één
passage bevat een persoonlijke beleidsopvatting. Artikel 11, eerste lid, van de
Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten
opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. De passage waarop deze
weigeringsgrond van toepassing is, heb ik gemarkeerd met “artikel 11 Wob” (zie
bijlage 2).
Ad 4
Deze standaard brieven komen voor openbaarmaking in aanmerking (zie bijlage
3).
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Ad
Paragraaf “10.4.1 Wijziging Besluit Fiscaal Bestuursrecht” van het memo
Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten) is bij een
Wob-besluit van 10 augustus 2018 reeds openbaar gemaakt. Via deze link
https : //www. rijksoverheid .nl/docu menten/wob-verzoeken/20 18/08/1 0/beslu t
oD-wob-verzoek-over-Qaplu-aanpk-vermogen-in-het-buitenland is het
openbaar gemaakte deel van dit memo te vinden. Overigens is het programma
Vermogen in het Buitenland inmiddels hernoemd tot Programma Verhuld
Vermogen.
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Besluit

Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek (gedeeltelijk) toe.1
Hoogachtend,
De staatsecretaris van Financiën,
namens deze,

mr.]. de Blieck
Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

1
Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan de Staassecretaris van Financiën, kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den
Haag. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het volgende bevatten:
a.
naam en adres van de Indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; en
d.
een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
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